
COMPARAÇÃO DE MÉTODOS PARA 
QUANTIFICAÇÃO DA FRAÇÃO ARGILA EM 

SOLOS 
Monaliza Alves dos Santos1, Maria Betânia Galvão dos Santos Freire2 e Brivaldo Gomes de Almeida3



________________
1. Primeiro Autor monitora da disciplina de Física do solo Departamento de Agronomia, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom 
Manoel de Medeiros s/n. Dois Irmãos. CEP 52171-900. e-mail: alves.monaliza@yahoo.com.br
2. Segundo Autor é Professor Adjunto do Departamento de Agronomia, Área de Solos, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom 
Manoel de Medeiros s/n. Dois Irmãos. CEP 52171-900. e-mail: betania@depa.ufrpe.br
3. Terceiro Autor é Professor Adjunto do Departamento de Agronomia, Área de Solos ,Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom 
Manoel de Medeiros s/n. Dois Irmãos. CEP 52171-900. e-mail: brivaldo@depa.ufrpe.br

Introdução

A análise granulométrica de solos pode ser definida
como a distribuição do tamanho das partículas 
primárias de sua fase sólida, baseada nos diâmetros 
equivalentes destas partículas. Aquelas menores que 
2 mm são geralmente divididas em três frações: areia, 
silte e argila. Vários sistemas de classificação têm 
definido diferentes limites para estas frações [1].

Na escala sugerida pelo Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos-USDA (adotada no 
Brasil), a fração areia tem diâmetro compreendido 
entre 2,00 e 0,05 mm, o silte de 0,05 - 0,002 mm e a 
argila < 0,002 mm [2;3]. É uma das mais comuns de 
todas as determinações em físicas de solos, 
freqüentemente utilizada na classificação textural de 
solos, curva de distribuição do tamanho das partículas
[4], cujos dados servem de base para estimar 
propriedades hidráulicas do solo [5;6].

O reconhecimento da importância da fração argila no 
solo não é recente. Das três frações, a argila é a mais 
ativa, servindo de substrato para os diversos processos, 
como: adsorção de água e nutrientes, fornecimento de 
água às plantas, entre outros [7]. Uma grande variedade 
de técnicas em análise granulométrica de solos está 
disponível na literatura [8]. Cerca de 400 métodos são 
atualmente conhecidos [9;10], mas em todos o grande 
desafio é a quantificação da fração argila. De modo 
geral, os diferentes métodos incluem: peneiramento; 
peneiramento combinado com sedimentação e métodos 
de sedimentação [11], cujos procedimentos podem ser 
resumidos em três etapas: o pré-tratamento das 
amostras, para remoção de agentes cimentantes e 
floculantes; dispersão das amostras e quantificação das 
frações do solo [1;12;13].

No método de sedimentação o tamanho das 
partículas é determinado com base na medida do seu 
tempo de queda num líquido. Dois destes métodos mais 
comumente usados são o da pipeta e o do densímetro 
[1; 14; 15].

Esses métodos consideram, via de regra, a 
sedimentação de partículas teoricamente esféricas e em 
regime de fluxo laminar, conforme sugere a Lei de 
Stokes [16], usada para calcular a velocidade que as 

partículas em suspensão sedimentam. A partir desta 
velocidade, é calculado o tempo necessário para que 
uma partícula do solo de determinado diâmetro seja 
sedimentada. O material que permanece nessa 
suspensão aquosa pode ser quantificado de duas 
maneiras: por coleta de alíquotas, como é realizado 
pelo método da pipeta, ou a partir de sua densidade, de 
acordo com o método do hidrômetro, expresso em 
massa.

Desse modo, o presente trabalho objetivou avaliar, 
de forma comparativa, a quantidade da fração argila em 
amostras de solo, submetidos ao método do densímetro 
e o da pipeta.  

Material e métodos

O trabalho foi conduzido no laboratório de Física do 
solo da Universidade Federal Rural de Pernambuco. 
Foram utilizados cinco tipos de solo, cuja classificação 
encontra-se na tabela 1. As amostras, em três 
repetições, foram pesadas e submetidas ao pré-
tratamento com o dispersante químico 
(Hexametafosfato de Sódio + Carbonato de Sódio). Em 
seguida, foram dispersas mecanicamente, sob agitação 
rápida, e assim, transferidas para a proveta de 1 L.  

Para a análise pelo método da pipeta (Figura 1), foi 
coletada uma subamostra de 25 mL da suspensão, após 
o cálculo para o tempo de sedimentação das outras 
frações, para a profundidade de coleta, abaixo da qual 
todas as partículas com diâmetro maior que 0,002 mm
encontravam-se sedimentadas. Assim, a coleta da argila 
em suspensão, foi realizada a uma profundidade de 
10 cm da suspensão. A fração argila, sifonada pela 
pipeta, foi colocada em béquer, previamente tarado, e 
seca em estufa (105 °C, 24 h). Em seguida, o conjunto 
béquer-argila-dispersante foi pesado. A argila foi 
calculada (gravimetricamente) a partir da correção do 
peso do dispersante. 

No método do hidrômetro, a percentagem de argila 
foi obtida a partir de leituras no hidrômetro (Figura 2) 
após 2h da agitação. 

Resultados e Discussão



Os resultados mostram que o modo de 
determinação da fração argila interferiu na exatidão da
sua quantificação (Tabela 2). Os valores de argila 
obtidos pelo método do hidrômetro, foram superiores
aos daqueles encontrados pelo método da pipeta. Há, 
portanto, uma superestimação da quantidade de argila 
pelo método do hidrômetro, já que o da pipeta é o 
método padrão referencial.  Isso sugere que, o tempo 
de sedimentação, determinado pelo método do 
hidrômetro (2 h), não é suficiente para sedimentar as 
outras frações (especialmente a de silte). Na realidade, 
os valores fornecidos pelo método do hidrômetro, é o 
somatório do valor real de argila com o restante do 
silte, que não sedimentou. 

Este fato já tem sido questionado por outros 
autores, que comentam sobre o tempo de sedimentação 
das frações areia e silte, para melhor recuperação da 
argila utilizando o hidrômetro [1; 17]. Em geral, há um 
consenso que a leitura da fração argila pelo método do 
hidrômetro seja realizada a um intervalo de tempo mais 
longo, já que esta fração permanecerá em suspensão 
após sua dispersão. 

Konert e Vandenbergh [18] comentam que os 
métodos que usam o princípio da sedimentação (pipeta, 
micro-pipeta, hidrômetro) baseiam-se em pressupostos 
que, na prática, não são verdadeiros, como por 
exemplo: a) a velocidade de sedimentação é constante e 
não muito rápida; b) as partículas são esféricas, sólidas 
e lisas; c) a densidades das partículas são iguais a do 
quartzo (2,65 g cm-3); d) não ocorre interações entre as 
partículas ou entre elas e a parede do recipiente de 
sedimentação. Assumir essas situações de contornos 
levará a erros, como observados, principalmente, no 
método do hidrômetro.

Bohn e Gebhardt [19] ratificam esta desvantagem ao 
afirmarem que os problemas encontrados no método do 
hidrômetro se relacionam aos diferentes tempos de 
leituras na determinação das frações do solo. A 
validade do método de Bouyoucos [20] foi também 
questionada por Gee e Bauder [1], os quais 
argumentaram que os tempos de sedimentação 
adotados empiricamente eram incompatíveis com as 
exigências da teoria de sedimentação. Estes autores 
observaram que leituras efetuadas aos 40 s, para a 
quantificação da areia, subestimam em 5 % esta fração, 
quando se compara com o percentual obtido 
gravimetricamente, após lavagem e pesagem da areia 
retida em peneira com abertura de 53 µm. Com relação 
à fração argila, determinada pela leitura de 2 h, seu 
valor pode exceder em 10 % ou mais que o real [1; 17].
Além disto, o uso do hidrômetro poderá acumular erros
operacionais, como dificuldade de leitura da sua escala 
e correção de temperatura da suspensão. Portanto, o 
método da pipeta, é, provavelmente, a melhor opção 
para a quantificação da fração argila dos solos 
estudados.
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Tabela 1. Classes dos solos estudados, com base no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos.

Profundidade HorizonteSolo
(cm)

Cambissolo 0 - 10 Ap
Cambissolo 0 - 10 Bt
Latossolo Amarelo húmico 20 - 40 Bw 1
Latossolo Vermelho Distrófico húmico 20 - 40 Bw 1
Argissolo Bruno-Acinzentado Eutrófico 0 – 20 Bt
Neossolo Flúvico 20 - 40 A

Tabela 2. Valores de argila obtidos pelos métodos em estudo.

Fração Argila
Solo

Densímetro Pipeta
_______________ % _______________

Cambissolo 16,24 11,50
Cambissolo 14,24 11,13
Latossolo Amarelo húmico 18,48 62,41
Latossolo Vermelho Distrófico húmico 38,48 25,27
Neossolo Flúvico 18,24 29,14
Neossolo Flúvico 15,24 10,59

Figura 1. Detalhes do procedimento para coleta de argila pelo método da pipeta.

Figura 2. Diagrama esquemático do hidrômetro da ASTM, modelo 152 H.


